
مبانی اینترنت



؟چیستاینترنت
.استافتهیگسترشجهانسطحدرجغرافیاییمقیاسلحاظازکهايشبکه.استجهانیشبکهیکاینترنت
Internationalکلماتمخففاینترنت Networkباشدمیجهانیشبکهمعنايبه.
؟چیستشبکه

باآنکمکبهکامپیوترهااینکه)Protocol(زبانیوکامپیوترچندیادوبیناتصاالتازايمجموعهبه
ايگونهبهکنیملمتصیکدیگربهراکامپیوترچندیادوماکهوقتی.گویندمیشبکهکنندمیصحبتیکدیگر

.ایمساختهشبکهیکواقعدرکننداطالعاتتبادلهمبابتواننددواینکه
:شبکهاهداف

)افزارهاسختوافزارهانرم،اطالعات(مشتركمنابعازاستفاده-1
اطالعاتبودنروزبه-2
اطالعاتافزونگیازجلوگیري-3
اطالعاتدقیقتروسریعترتبادل-4

مفاهیم و مقدمات



مفاهیم و مقدمات
:جغرافیاییمقیاسلحاظازهاشبکهبنديتقسیم

LANمخففکه:محلیشبکهNetwork Aria Networkباالسرعتبااستايشبکه،میباشد
مثلکوچکجغرافیاییمحدودهیکدرکامپیوترهابینهادادهمبادلهوارتباطبرقراريمنظوربهکه

.استشدهطراحیبرجیکازطبقهیکیاوساختمانیک،ادارهیک
WANمخففکه:وسیعبنديشبکهWide Aria Networkبیناطالعاتمبادلهجهت،میباشد
قارهیککلایوکشوریککلمانندوسیعیجغرافیاییناحیهشبکهاین.میرودبکاردوربسیارفواصل

هايماهوارهیاومخابراتشرکتاستیجاريخطوطازاستممکنWANهايشبکه.میگیردبردررا
.کننداستفادهاطالعاتمبادلهجهتمخابراتی
MANمخففکه:ايمنطقهفرایاشهريشبکهMetropolitan Aria Networkمیباشد

رتبطممتصلیکدیگربه،اندشدهواقعبزرگشهریکمختلفنواحیدرکهرامتعدديهايشبکه
.میسازد



مفاهیم و مقدمات

:کردنشبکهبرايالزمتجهیزات
Networkمخففکه)NIC(شبکهکارت-1 Interface Cardمیباشد.
Transmissionمخففکهانتقالرسانه-2 Mediumمیباشد.
NetworkمخففکهNOSشبکهعاملسیستم-3 Operating Systemمیباشد.

:شبکهبرايتکنولوژيانتخاب
برايمیخواهیدکهاستاندارديدربارهکنیدخریداريراخودشبکهافزارسختاینکهازپیش

کهکابلهاییوشبکهرابطکارتهاي.نماییدگیريتصمیمبرید،کاربهخودشبکهکردنمتصل
استانداردوعندوازعمدتاً.کندپشتیبانیشماانتخابیاستانداردازبایستمیکنیدمیانتخاب
Token.میشوداستفادهشبکه Ringاترنتو.



استانداردهاي شبکه

.میشوداستفادهشبکهاستانداردنوعدوازعمدتاً
Token Ringاترنتو.

:اترنت
دهندهانتقالهايکامپیوتربرکنترلیهیچکهمعنابدیناستدرگیريومجادلهبرمبتنیتکنولوژيیک

ندمیکنکابلهاطریقازاطالعاتارسالبهاقدامهمزمانکامپیوتر2کهزمانیوندارندشبکهدراطالعات
دادهدلهمجامیرسندمقصدبهتاخیرازپساطالعاتبنابـــراینمیشودهادادهبرخوردبهمنجرامراین
ولوژيتکنازارزانتراترنتتکنولوژيازاستفاده.دهدکاهشراشلوغشبکهیکسرعتمیتواندها

Token Ringالعاتاطدهندهانتقالکامپیوترکنترلبرايايوسیلهاترنتتکنولوژيکهچرااست
.استآلایدهخانگیمصارفوکوچکاداريدفاتربراياترنتندارد



استانداردهاي شبکه



استانداردهاي شبکه
Token Ring:

Tokenتکنولوژيدر RingتوسطهادادهانتقالToken)که)نشانه=الکترونیکیکاربریک
دارايکامپیوترتنها.میشودکنترل،کندمیگردشکامپیوترهادهندهتشکیلحلقهدر

TokenدهدانتقالراهادادهمیتواندTokenکامپیوتربههادادهدریافتوانتقالازپس
Tokenحلقهیکدرمجادلهگونههیچومیشودسپردهحلقهبعدي Ringآیدنمیوجودبه،

هدادزمانآندردیگريکامپیوترهیچداردانتقالبرايراخودنوبتکامپیوترهرکهچرا
.کندنمیارسال



انواع توپولوژي شبکه
این.هاستکامپیوتراتصالکشیکابلشیوهکنندهتعیینشبکهیکهمبنديیاتوپولوژي

.میکندتعییننیزرااستفادهموردکابلنوعمعموالً)همبندي(توپولوژي
:استزیرانواعدارايشبکهتوپولوژیهاي

:BUSتوپولوژي
توپولوژيایندر.میشودمتصلBUSنامبهکابلیکبهکامپیوترچندینخطیشبکهیکدر

توپولوژیهاستمتداولترینازBUSتوپولوژي.استمشتركهاکامپیوترکلیهبینانتقالرسانه
سانآتوسعهوبودنهزینهکم،سادگی.میگیردقراراستفادهموردمحلیهايشبکهدرکه
کابلاگرکهاستاینشبکهاینعمدهضعف.میباشدBUSتوپولوژيقوتنقاطازشبکهاین

Backاصلی boneازبکهشکل،شودقطع،استشبکههايکامپیوتربینارتباطیپلکه
.افتادخواهدکار



انواع توپولوژي شبکه



:حلقوي-رینگتوپولوژي

یکتوسطیستمسآنپایانوآغازکهمیشوندمتصلیکدیگربهسیمرشتهیکتوسطهاکامپیوترباستوپولوژيدر

ومودهنوصلیکدیگربهراآنهاسیمسردوبستنبجايرینگتوپولوژيدر.استشدهبستهاهمی50مقاومت

سیماومتمقکنترلکهتفاوتاینباداردراباسمعایبومزایاتمامیتوپولوژياین.میدهندحلقهیکتشکیل

.رددمیگسازمشکلسیمسردوزیادفاصلهدلیلبهاوقاتگاهیسیمپایانوآغازاتصالوبودهتراستوار

انواع توپولوژي شبکه
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انواع توپولوژي شبکه



انواع توپولوژي شبکه
:ايستارهتوپولوژي

وکابلازبنديپیکرایندر.میکننداستفادهايستارهتوپولوژيازاغلببزرگومتوسطهايشبکه
موردابلک.استکمترآنخرابیاحتمالوآسانترآنمدیریتامامیشوداستفادهبیشتريافزارسخت

هرايستارهبنديپیکردر.استحفاظبدونتابیدهبهمزوجکابلاترنتايستارهتوپولوژياستفاده
سرومیشودمتصلکامپیوتریکشبکهکارتبهکابلسریک.میشودمتصلهابیکبهکامپیوتر

بههاهاب.میشودمتصلمیکندهمنزدراشبکهکشیکابلمرکزياتصالنقطهکههاببهآندیگر
رااسیگنالهدرموجودهايخطامیتواندآنهاپیشرفتهمدلهايومیشوندعرضهمختلفهاياندازه

استاسبشبکهازسانترآنآدریابیعیبواستآسانايستارهتوپولوژيسازيآماده.کندتقویت
بهمزوجلکابدیگرطرفازومیگذاردتاثیرکامپیوتریکرويبهتنهادیدهآسیبکابلیککهچرا

.داردنیازبهایکوزیادبسیارکابلبهايستارهتوپولوژي.استکواکسیالازگرانترمعموالًتابیده
.استمفیدبسیارروشاینکهمزیتاینبامیشودشبکههزینهرفتنباالبهمنجراینهاتمامی



انواع توپولوژي شبکه



اتصال به اینترنت
:شبکهافزاريسختتجهیزات

شخصیکامپیوترهايازیکهربراي)NIC(یاشبکهرابطکارت-1
بهیبستگکابلنوعومقدارشبکهکامپیوترهايتمامیکردنمتصلبرايکافیکابل-2

.داردشبکهتوپولوژي
ايستارهتوپولوژيانتخابصورتدرهابیک-3

:مکالمهکادرنمایش
:میشوندطیهمبازیرهايمسیرابتدامکالمهکادرنمایشبراي

Start/ Setting/ Control Panel/ Network،بخشConfigurationمکالمهکادر
Networkدر.کنیدفعالدهندهسرویسوپروتکلگیرندهسرویسآدابتورنصببرايرا

.میدهدانجامبرایتانراکاراینویندوزمواردازبسیاري



اتصال به اینترنت
Client/Server:
Client , Serverمیپردازیمآنهاتعریفبهاینککهمیباشندشبکهاصلیجزءدو:

Server:میدهندقرارکاربراناختیاردررامشتركمنابعکهکامپیوترهایی.
Client:سويازشدهارائهمشتركمنابعبهکهکامپیوترهاییServerدارنددسترسی.

:اینترنتبهاتصالبراياستانداردتجهیزات
کامپیوتر-1
2-Modemبرقراريبرايتجهیزاتاینولیهستنداستانداردوپایهتجهیزاتهمهاینهاکهاتصال،انواعبعضیو

داریمتلفنبهاحتیاجونیستکافیتماس
تلفن-3

هستندیهاولنیازهايتلفنیاتصالواینترنتسرویسکنندگانارائهومودمکامپیوتر،،Internetبهدستیابیبراي
.بودخواهدبیشترسرعتباشدبیشترModemسرعتوپردازندهسرعتRAMمقدارچههرکلیبطورو



IPآدرس وDNS
Intenetیااینترنتدرآدرس Protocol:

اینترنتانیجهشبکهدر.هستندفردبهمنحصرهمگیودارندتفاوتیکدیگرباتلفنهايشمارههمهمیدانیدکههمانطور
.میشودنامیدهIPآدرسکهاستخاصیشمارهدارايکامپیوترهرنیز

:IPآدرس
ازIPآدرسیکمیگیردقراراستفادهمورداینترنترويکامپیوترهرشناساییبرايIPاینترنتپروتکلتوسطآدرساین
)35.8.7.92(میشودجداهماز).(نقطهتوسطوکردهتغییر255تاصفردربازهاعداداینکهمیشودتشکیلعدد4

بهInternicنامبهسازمانیآورند؟میدستبهچگونهراIPآدرسکامپیوترها.میپردازیمآنمفصلشرحبهجلوتر
تمامشمارهپیشاستممکنکههمانطورومیدهدراآدرسهااین)هاISP(اینترنتسرویسمختلفدهندگانارائه

35.8بااستممکننیزISPیکبهمتصلهاکامپیوترتمامIPآدرسشودشروع624عددبامثالًشماهايهمسایه
YشرکتمثالعنوانبهمیکندارائهآدرسهاازايمجموعهبصورتراIPآدرسمعموالInternicًحقیقتدرشودشروع
ارائهافرادبهرامختلفIPآدرس255میتواندبنابراینمیکندخریداريرامیشوندشروع35.8.7باکهIPآدرسهايتمام
ثبتInternicتوسطنیزدامنهنام.میکننداستفادهIPآدرسهاکردنپنهانبرايهادامنهاسامیازشرکتهابعضی.دهد

Domain(کامپیوترهابعضی.استIPآدرسانگلیسینسخهومیشود Name Server(همانکهمیبرندکاربهرا
.میشوداستفادهآنازاینترنتبهسریعتردسترسیبرايکهاستاختصاريآدرس



IPآدرس وDNS

:اینترنترويبرکامپیوترهانامگذاريازايخالصه
تمامهبمیشودانجاموارسلسلهاعدادازسیستمیاساسبراینترنترويدرهاکامپیوترنامگذاري

یخطسیستمازاستفادهبا.میگیردتعلق)IP(خاصعدديآدرسیکاینترنتبهمتصلکامپیوترهاي
نام)128.113.10.5(مثالIPعدديآدرسهاياینبینمیتوانDNSیااینترنتايحوزهنامگذاري
باکارکردنکهحرفیاسمهايازمفهومنااعدادجايبه.کردبرقرارتناظر(ftp.rpi.edu(کامپیوتر

بهطعهقهرکهاستشدهتشکیلقطعهچندازآدرسهاتمام.نموداستفادهاستترسادهبسیارآنها
کندمیمشخصراحوزهردهباالترینراستسمتقسمت.استشدهجدادیگرقطعهازنقطهوسیله

.داردتعلقآنبهمذبورکامپیوترکهاستايموسسهیاسازماننوعبهمربوطکه
گیردمیقرارچپسمتقسمتدرکهمیکندانتخابنامیخودبرايموسسهیاشرکتهربراینعالوه
ابانتخشرکتدرونسازمانیتقسیماتاساسبرکهدیگرينامهايمیتواندشرکتهرضمندر

:مثالًمیشوند
:استUWMآموزشیموسسهCSدپارتماندرکهMailerنامبهکامپیوتري

Mailer.Cs.Uwm.eduمیشوداستفادهحرفی2کدهايازاخیراًو:



TCP/IP&IP

TCP/IP؟چیست

ازاديزیبسیارانواعشاملهاشبکهاینمیشودبناهاشبکهازايمجموعهاساسبراینترنت
راآنکهداردوجودهاکامپیوترهمهبینمشترکیزبانبنابراین،باشدمیهاکامپیوتر

TCP/IPمینامند.TCP/IPجداگانهحرفپنجبصورتTCP/IPمیشودتلفظ.TCP/IPنام

هاکهشبوکامپیوترهاساختنمتصلبرايکهمیباشدقراردادهاازايمجموعهبرايمتداولی

.آیدمیمهمقرارداددوازTCP/IPواقعیناممیشوداستفاده



TCP/IP&IP



TCP/IP&IP
.میشوندبنديتقسیمPocketنامبهکوچکیهايبستهبه)هاداده(اطالعاتاینترنتشبکهدر

بررسیراخطاهاوجودودریافتراهابستهدیگرانتهايدرTCP.کندمنتقلدورراهمیزبانبهراآنهاکهاستآنIPکاراینجادرمیشوندمنتقلشبکهطریقازهاPocketسپس
برايتوالیشمارهازTCP،شدنددریافتدرستیبههابستهتماماینکهازبعد.نمایدراخصوصبهمجددارسالدرخواستمیتواندTCPباشددادهرخخطاییاگرمیکند

.میکنداستفادهاصلیپیاممجددساختن

.باشدمیهادادهصحتتضمینوامورکنترلTCPکار.استدیگرمکانبهمکانیکازهاPocketخامهايدادهانتقالIPکاردیگرعبارتبه

:Pocketمحاسن

رغمعلی)Pocket(هابستهاینترنتیمسیردر.میکندفراهمرابیشترکاربرانبهخدماتبیشترارائهامکاناینکهاول.داردبسیاريفوایدهاPocketبههادادهبنديتقسیم-1
.ارنددمشترکیراههمگیمتفاوتمقصدهايداشتنوجودبامتفاوتاتوموبیلهايآندرکهبزرگراهینظیر.میباشندحرکتدریکدیگربامتفاوتمقصدهايداشتن

.دارندمشترکیراههمگیدارندمتفاوتیمقصدهاياینکهوجودبامتفاوتماشینهايآندرکهبگیریدنظردررابزرگراهی



TCP/IP&IP



TCP/IP&IP
دادهجریانهککامپیوترهاییشودخراببخصوصیاتصالاگر.برسندخودنهاییمقصدبهکهزمانیتاهستندسفردرهموارههابسته
بهمختلفهايمسیردرمختلفهايبستههايدادهکهداردوجودامکاناین.کنندپیداجایگزینیمسیرمیتوانندمیکنندکنترلراها

.کنندپیداجریانمقصدیکسمت
ازبخصوصیخشببارکهوقتی:مثالکنداستفادهاستدسترسیقابلشرایطآندرکهمسیريبهترینازمیتواندشبکههمچنین-3

.میشوندمنتقلدارندکمتريبارکهخطوطیطریقازهابستهمیشودمتعارفحدازبیششبکه
نیازفقطپیامکلانتقالجايبهانتقال،درخطاییگونههرآمدنبوجودهنگامدرکهاستآنهابستهاینازاستفادهدیگرمزیت-4

.میدهدافزایشرااترنتکلیسرعتویژگیاین.بودخواهدمنفردايبستهمجددارسالبه
هابانمیزاستممکنکهاینوجودباحتیحقیقتدر.میکندتضمینراهادادهآمیزموفقیتوصحیحانتقالTCP/IPصورتهردر

کهمیکندملعخوبآنقدراینترنتباشند،اصلیکامپیوترچندینازعبوربهمجبورهابستهمقاموباشنددوریکدیگرازمایلهزاران
.میکشدطولثانیهچندفقطدیگرمیزبانبهمیزبانیکازايپروندهارسال

فادهاستشبکهدرارتباطیابزارهايوهاکامپیوتردهیسازمانبرايکهاستقراردادهاییازبزرگايخانوادهTCP/IP:خالصهبطور
.میشود



پروتکل وب و دیگر پروتکلها

Web:
گیرسرویسوسرویسگرمدل.میکندعمل)client(سرویسگیر)/server(سرویسگرمدلاساسبروب

یرسرویسگ.شبکهوگیرسرویس،گرسرویس.استجزء3شاملکامپیوتريهايشبکهسیستمدر
رويربکهاستافزارينرمسرویسگرومیشوداجراکاربرکامپیوتررويبرکهاستافزارنرمیک

میتواندافزارنرماینطریقازکاربر.میشودانجامداردعهدهبهرااطالعاتیتغذیهعملکهکامپیوتري
بهشبکهطریقازدرخواستاینداردارسالامورانجامواطالعاتدریافتبرايرادرخواستهایی

اساسبرکهاطالعاتیتمام.دهدمیانجامراالزماعمالگرسرویسمیرسدوگرسرویسکامپیوتر
برايکهنندمیکپیرويهاییپروتکلیاضوابطیکسريازمیکنندعملسرویسگیروسرویسگرمدل

سرویسگیروسرویسگرمدلطریقازکهتقاضاوعرضهفعالیتشکلاین.اندشدهتعریفسیستمآن
تعیینیشپازپروتکلیکاساسبرسرویسگروسرویسگیررابطهداردزیاديتوانائیهايمیشوداجرا
.میشودبرقرارشده



پروتکل وب و دیگر پروتکلها
نوعچهازکاربراینکهنگراندیگرServerواقعدرشودطراحیخاصیافزارسختنوعهربرايمیتواندسرویسگرافزارنرم

افزاريسختسیستمازصرفنظرکهداردClientیامشترکیزبانکهمیداندزیرابودنخواهدمیکنداستفادهکامپیوتري
صورتClientافزارنرمسطحدرطراحیاینواقعدرمیکنندبرقرارارتباطهمدیگربازباناینبهآنهادويهرکاربر

.استآوردهدرسیستمازمستقلپدیدهیکصورتبهراوبکهاستامرهمینوگرفته
)Platform Independent(ارتباطموضوعبهتردركبرايClient/ Serverنظردرراتلویزیونیپخشسیستم

برامواجپخشسیستمیکازاطالعات.میشوددریافتتلویزیونهرطریقازتلویزیونهايبرنامهآندرکهبگیرید
.میباشددریافتقابلتلویزیونهدستگادستگاهازویابندمیانتشاراستانداردساختاراساس
اینتندهسپروتکلیچندوبمرورگرهايباشندداشتهدسترسیپروتکلیچنداطالعاتبهمیتوانندWebهايمرورگر
برقرارباطارتمختلفیهايپروتکلاساسبرکهسرویسگرهاازمختلفیانواعبهمیتوانندهامرورگرکهمعناستبدان

متصلسگرهاسرویبهآنهاازاستفادهبامیتوانندمرورگرهاکههاییپروتکلمهمترینباشندداشتهدسترسیمیکنند
:ازعبارتندشوند

1.HTTP -Hyper text transmission protocol:ازهامتنابرانتقالبرايواستوبمخصوصپروتکلاین
شدهطراحیشبکهطریق

2.FTP -File transmission protocol:اربرانکتوسطفایلهاآسانوسریعبرداشتواستفادهمنظوربهپروتکلاین
.استشدهطراحی



آشنایی با چند اصطالح اینترتی
دمیکناشارهاینترنتکلیطوربهوجهانیوبرويبرمنبعیهریاWebصفحهیکبهکهآدرسی.1

URLمیشودنامیده.URLرسیدستخاصمنبعیکبهمیتوانچگونهمیکندبیانکهداردساختاري
استنآبهدسترسیراهومیزانکامپیوترنامدربارهاطالعاتیحاوياطالعاتاینواقعدروکردپیدا

.Http://www.w3c. org/tr/html4/types.htmlاینURLاشارهوبسرویسگریکبه
بهفایلیداردنامwww.w3c.orgکهوبسرویسگراینرويبرآمادهآناولدرhttpزیرامیکند

/ftp://ftp.w3.org/pub،گرفتهقرارtr/html4/نامبهدایرکتوريیکدرکهTypes.htmlنام
ازاستفادهباکهمیکنداشارهftp.w3c.orgنامبامیزبانیکرويبرpubدایرکتوريبهURLاین

.میکنیمپیدادسترسیآنبهftpپروتکل
2.HTML:کلمهمخففHyper Text Markup LanguageنویسیبرنامهزبانیکCodingکه

یکوکندارســــالCodingزبانبهرا)عکسوتصویروصورت(Multimediaمیتواند
Browserدهدنمایشعاديصفحهشکلبهراکدهااینتــواندمی.

3.Image Map:مختلفقسمتهايبهآنازقسمتهرکهاستتصویریکLinkمیشود.

http://www.etvto.ir/ostadonline/www.w3c.org


آشنایی با چند اصطالح اینترتی
4.IP:کلمهمخففInternet protocol،بهمااتصالجهــــتکهاستشمارهیکWeb Siteترم4ازشمارهایناستالزامیآنداشتن

).پردازیممیآنمفصلشرحبهنیزبعداوشددادهتوضیحقبلدرکه(شدهتشکیل

5.Domain Name:مجازيشکلومیشوداستفادهمااینترنتیآدرسنقشدرکهاستاسمیکIPقبال(.میشودمحسوباینترنتیسایتیک
).شددادهتوضیح

6.Submit:عضویت،تقاضايجهتفرمکردنپرازپسومیشودظاهراینترنتیفرمهايدرکهاستايگزینهSiteدرتامیشودارسالفرمصاحب

.شوددادهمابهآنپاسخوشودتحلیلCGIافزارنرمتوسطخودکاربطورآنجا

7.Cookie:وبمباحثدر,CookieکهبودهاطالعاتیکسريشاملServer,باباراولینبرايمربوطهbrowserوکردهبرقرارارتباطکاربر

فایلصورتبهbrowserدرهموServerدرهمCookieاصطالحبهاطالعاتاین.میکنداستفادهآناطالعات,مجدداتصالهرباربرايسپس

Plain textازمیتوان,باشداشخاصنامثبت,نیازمندسایتصورتیکهدرمثال.میشوندذخیرهCookieنگهداريدرهاname userو

Passwordشودخوددارياتصالهرباردرآنهامجددکردنواردازتانموداستفادهدرایوهایشانرويبر.



آشنایی با چند اصطالح اینترتی

ذخیرههاCookieدرراسایتهاازاستفادهدفعاتتعداد,میتوانصورتبدینهمچنین
:هاCookieخاصمشخصات.نمود

.نموداستفادهکاربرهاردمحتویاتبررسیبراينمیتوانآنهااز.1
سادهفایلیکتنهاCookieیک,خالصهبطور.یابندنمیانتقال,ویروسهاهاCookieتوسط.2

آندررااطالعاتازبعضیJavaScriptنویسبرنامهکهبودهکاربردیسکهاردرويبرمتنی
.میسازدنگهداري

اساسمیتوانکلیبطور.میشودنگهدارينیزServerبهمربوطآدرسهمچنینCookieدر
وترکامپیتنهاصورتبدینکهباشیدداشتهبخاطر.نامید"Identification"راآنپیدایش

,ادهاستفموردسایتهايیاوکاربرهامشخصاتیعنی,میگرددهویتتعیین,شدهمتصل
.شدنخواهدمشخص



ISPو انواع اتصاالت آن
ISP:

Internetکلماتمخفف Service Providerوآنطریقازماکهاستايواسطهوباشدمی
دسترسیاینترنتبهتوانیممی)ISPوماموافقتبا(PasswordوUsernameیکایجاد
.کنیمپیدا

1.User name
2.Password

باهکاستايطرفهدوارتباطشدهاینترنتجذابیتباعثکهمهمیعواملازیکیکلبطور
یخطغیردیگرسويازونمودشرکتمحاوراتتمامدرمیتوانواحدآندریعنیداردکاربر
Linkیتوانمباشدداشتهبیشترتوجیحبهنیازاصطالحیاکلمهیکاگربعضیاستآنبودن
.آوردبدستتريگستردهاطالعاتوکرد



Modem
:مودم

ذخیرهود،میشمنتقلتلفنخططریقازکههاییدادهبامتفاوتیشکلبههادادهکامپیوتردر
کهجاییدر.میشودذخیره)digital(رقمیقالبدرکامپیوترداخلدرهادادهگرددمی

.میکنندمنتقل)analog(قیاسیقالبدرراهادادهتلفنیخطوط
.باشندنمایشقابلگسستهاعدادتوسطکهگویندمیرقمیاطالعاتیبه-
.شوددادهنمایشپیوستهمتغیرکمیتهايتوسطکهگوئیممیقیاسیايدادهبه-

شودمیخارجکامپیوترازکهايدادهکنیممتصلهمبهتلفنخططریقازکامپیوتر2وقتی
شودبدیلتقیاسیدادهبهبایدباشدملحقابلتلفنخططریقازاینکهازقبلواسترقمی

رقمیدادههببایدباشدقبولقابلدیگرکامپیوترتوسطاینکهازپیشقیاسیدادهانتهادر
.شودبرگردانده

.میگویندmodulationراAnalogبهdigitalهايدادهتبدیلفرایند-
.میگویندdemodualationراdigitalبهAnalogهادادهتبدیلفرایند-



از طریق خط تلفنISPطریقه ارتباط با 
.بسازیمConnectionبایدابتدا

Connectionایجادنحوه
Myگزینهروي-1 computerمیکنیمبازراآنآیکونومیرویم.
Dialوارد-2 up networkingشویممی
Makeگزینه-3 a New connectionمیکنیمانتخابرا
میکنیمانتخابآیکونبراينامیمیشودظاهرکهايپنجرهدر-4
AreaباشیمشهریکدردوهرISPباصورتیکهدر.میشویمبعديمرحلهواردNextفشردنبا-5 codeدرگذاشتهخالیرا

TelephoneقسمتدرسپسمیکنیمراواردداردقرارآندرISPکهشهريکدبودیممتفاوتیهايشهردردرصورتیکه
numberکهتلفنیشمارهISPکلیدسپسکنیممیواردرااستدادهقرارمااختیاردرNextفشاریممیرا.

.میداریمدریافت،استشدهدرستموفقیتباConectionاینکهبرمبنیپیامیاینجادر-6
Shortآیکونکارسهولتبرايسپس cutرويبرراآنDesktopازرويآیکونبازکردنباومیسازیمDesktop،User name ,

passwordطرفازکهISPهستیمآمادهکامالًارتباطبرقراريبرايحالمیکنیمواردشدهدادهمابه.



جستجو در اینترنت
ازمیباشدگرجستجوبرنامهدارايکههستندسایتهایی)SearchEngine(جستجوموتورهاي

.بردنامرازیرمواردمیتوانمعروفجستجوگرموتورهايجمله
www.google.com
www.yahoo.com
www.Altavista.com
www.Infoseek.com
www.hotbot.com
www.msn.com

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.msn.com/


جستجو در اینترنت
: جستجو در اینترنت دو صورت دارد

بر اساس کلمات کلیدي -1
categoryجستجو از طریق -2

:  قواعد حاکم بر جستجو 
AND

IRAN andIndustryدا و در ابت“ “ گیومه . صفحاتی که مربوط به یک کدام یا هر دو باشد می یابد
. انتهاي کلمه براي جستجو دقیق استفاده میشود

: استفاده از پرانتز 
-IRAN+INDUSTRYجستجوي ما را واحد میکند not Isfahan در مورد صنعت ایران صفحاتی را

. در آنها نیست Isfahanجستجو میکند که 



جستجو در اینترنت

: تذکر * 
.)  نیز استفاده کرد–میتوان از NOTو به جاي + میتوان از ANDبه جاي (

Case :اغلب موتورهاي جستجو به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستند  .
Match Case :در جستجوي گسترده در اینترنت روش مناسب جهت گسترده کردن جستجو

.  میباشدMatch Caseاینترنت از 
به نمونه . در بیش از یک موتور جستجو را داریدSearchشما با وارد کردن کلمه جستجو امکان 

.  اي از آنها اشاره میکنیم



جستجو در اینترنت
: نمایش نتایج جستجو 

نمایش داده میشوند جستجوي نتایج معموال از نزدیکترین نتیجه به URLآخرین بخش هر جستجو نمایش نتایج است نتایج جستجو بیشتر بصورت 
.  ضعیف ترین آن مرتب میشوند و امکان رجوع به صفحات دیگر نیز فراهم میشود

.  در ارتباط با موضوعهاي متفاوت می پردازیمSearch engineدر اینجا به ذکر چند 
: جستجو براي کتاب 

www.amazon.com
جهانهوايآبوضعیت

www.weather.com
رایگانافزارهاينرم

www.download.com
www.freeware.com

:  جستجو براي مقاله 
www.findArticle.com

http://www.amazon.com/
http://www.weather.com/
http://www.download.com/
http://www.freeware.com/
http://www.findarticle.com/


e-mail

یام هاي زیادي سیستم پست الکترونیکی اینترنت از مهمترین سرویسهاي اینترنت است روزانه پ
حال .ست از یک بخش به بخش دیگر فرستاده میشود که بسیاري از آنها یادداشتهاي شخصی ا

ویل نامه تح.ذکر این نکته ضروري است که چه سیستمی پست الکترونیک را هدایت می کند
-Simple Mail Transfer Protocolتوسط سیستمی به نام  SMTP صورت میپذیرد که

.  است TCP/IPبخشی از خانواده 
.  قرارداد یا نحوه تحویل نامه از یک بخش اینترنت به بخش دیگر آن استSMTPپس 

WEB BASE E_MAIL یکACCOUNT اینترنتی است و به ما این امکان را می دهد که در
همچنین . یریمصورت اتصال به شبکه اینترنت صندوق پستی خود را در یک سایت اینترنتی بگ

-Eاز هر نقطه جهان می توان ISPبا هر  mail Box از این گذشته اکثر این . خود را چک کرد
E- mail Account ها مجازي هستند .



e-mail

-Eیکگرفتنروش mail BoxسایتازYahoo:
www.yahoo.comاصلیسایتبهرجوع-1
Checkگزینهانتخاب-2 Mail
Signرويکلیک-3 Up Now
:تذکر٭
-Mailقبالاگر Boxباشیمگرفته:

Userدادنبا IDوPassword،واردBoxبخواهیماگرحال.شویممیخودMail Box
Sign،کنیمایجاد UpراClickمیظاهرزیرهايگزینهبافرمینتیجهدرکهکنیممی
:شود

http://www.etvto.ir/ostadonline/www.yahoo.com


e-mail

Yahoo ID:)باشددوهرازترکیبییاعددیاحرفاستممکن(
Password:)کلیدوضعیتبهبایدکردنواردهنگامبهضمندر.باشدکاراکتر6حداقلباید
Capslockباشیمداشتهتوجه.(

Re-type Password:)عبورکلمهتکرار(
Security Question:)میقراراستفادهموردزمانیبرايگزینهاین.شخصیسئوالیکانتخاب

).باشدکردهفراموشراخودعبوريکلمهکاربرکهگیرد
Your Answer:)باالسئوالپاسخ(

Birthday:)کنیممیانتخابراخودتولدماهوروز(
Current Email Address:)شودگذاشتهخالیقسمتاین،جاريایمیلآدرس(

Zip Code)کدپستی(:
Gender:)جنسیت(



e-mail

Occupation ) : شغل یا حرفه (
Industry ) : صنعتی که به آن اشتغال داریم (

TITLE) : عنوان شغلی (
Tell Us About Your Interest : مواردي که مورد عالقه و توجه شما هستند فقط کافی
) است که این گزینه را فعال سازید 

Entertainment ،Personal Finance ،Health ،Music،  ...
Enter the Word as itis shown in the below  :

.  نایی کاربر استفاده می شود ینه براي سنجش سالمت بین گزایا



e-mail

مفرتحلیلازبعداستممکن.گرددمیبازمابهوشدهتحلیلفرمSubmitرويکلیکبا
ازپس.اشدبفرمکردنپردرنقصیعلتبهاستممکنپیغاماین.کنیمدریافتخطاییپیغام

Continueعبارتفرمیینهالیتحل to Yahoo MailراClickصفحهبهسپس،کرده
Mail BoxگزینهآنازجاییدرکهشویممیرهنمونخودInbox لیمیانیا.داریمرا1

Mailهرگاهحال.باشدمیYahooتیساطرفازییگوآمدخوشامیپکیواقعدر
یمآنرويکلیکباوشودمیدادهنشانپرانتزهمیندرآنتعداد، برسدمابرايجدیدي

.شویمرهنمونخودالکترونیکیهاينامهستیلبهتوانیم
.کنیممیClickنامهSubjectرويبر،دیجدينامهيمشاهدهبراي



روش ارسال نامه
سمت چپ صفحه انتخاب می کنیم Frameرا از Composeخود گزینه Mail Boxبعد از رفتن به 

-E، آدرس کامل Toدر قسمت  mail شخص گیرنده نوشته می شود :
. تایپ می کنیم Subjectموضوع نامه را در قسمت 

. براي ارسال رونوشتی از نامه ، براي شخص یا اشخاص دیگر است BCCو CCگزینه هاي 
CC : مخففCarbon Copy در این . رونوشتی از نامه براي کسانی که آدرس آنها در اینجا تایپ شده است ارسال می کند . است

. حالت اولین شخص دریافت کننده نامه متوجه می گردد که این ایمیل براي چه اشخاص دیگري نیز ارسال شده است 
BCC : ه این به طوري که شخص اول نمی فهمد ک. رونوشتی از نامه براي کسانی که آدرس آنها در اینجا تایپ می شود ارسال می کند

.  نامه براي چه اشخاص دیگري ارسال شده است 
Save a copy of outgoing Message : یک کپی از نامه درMail Box ذخیره می کند  .

. نامه متن خود را تایپ می کنیم Bodyدر قسمت 
: بعد از ارسال پیغامی ظاهر می شود 

Subject) has been send to(Your Mail) آدرس گیرنده ي نامه (



-Eپارامترهاي تکمیلی در mail

Forwardاولین گزینه 
ي داشته در صورتیکه تمایل به ارسال یکی از ایمیل هاي دریافتی براي شخص یا اشخاص دیگر

.  استفاده می کنیم Forwardباشیم از گزینه ي 
.  کردن به روش زیر عمل می کنیم Forwardبراي 

خواندن نامه -
Forwardانتخاب گزینه -

ر به طور اتوماتیک فعال می شود و می توانیم آدرس شخص سوم را دComposeدر این صورت 
در ابتداي آنها است یک FWDنامه هایی که عبارت Subject. وارد کنیم Toقسمت 
Email ،Forward شده است که البتهSubject قابل ویرایش است  .



-Eپارامترهاي تکمیلی در mail
Reply

کردنReplyموجودراههايترینراحتازیکی،دهیمپاسخEmailیکبهباشیمداشتهتمایلکهصورتیدر
:استزیرصورتبهکارروش،استایمیل

آنخواندنونامهانتخاب-
Replyگزینهانتخاب-

آدرسعنوانبهقبلینامهفرستندهشخصآدرسوشدهفعالاتوماتیکصورتبهComposeصورتایندر
قبلشخصنامهمتنوگیردمیقرارنامهSubjectازقبلReعبارت.شدخواهدفرضجدیدگیرندهشخص

هفرستندشخصقبلینامهمتنباهمراهنامهجوابارسالامکانبنابراینوشودمیدیدهBodyقسمتدر
.داردوجود

:تذکر٭
Mailگنجایشاز%70پرشدنازقبلتا BoxدرYahooهشدارپیامیک)Warning(شودمیظاهر.



-Eپارامترهاي تکمیلی در mail

:هانامهحذفطریقه
Mailپرشدنازجلوگیريجهت BoxبایدEmailازبرخییاناخواستههايEmailشدهخواندهکهقبلیهاي

.کنیمحذفرانداریمآنهابهنیازيو
:Emailیکحذفاولروش

Checkانتخاب-1 Mail
Eبازکردن-2 mail
Deleteگزینهانتخاب-3

:دومروش
Checkيصفحهبهرفتنازبعد mail،Check Boxسپسوکردهفعالرانظرموردينامهکناردرموجود

.کنیمClickراDeleteيگزینه
.شودبازیافتلزومصورتدرتاشدخواهدمنتقلTrashنامبهمحلیبهEmailاینEmailیکحذفبا



-Eپارامترهاي تکمیلی در mail

Attachment ِفایلیککردنضمیمهطریقه
addگزینهانتخاب-1 / delete attachmentجدولشدنبازو
نظرموردفایلکردنپیداوBrowsگزینهانتخاب-2
Attachگزینهانتخاب-3
Doneگزینهانتخاب-4



-Eپارامترهاي تکمیلی در mail

Save Draftهانامهموقتذخیرهبرايمحلی:
یکارتباطقطعصورتدرتاکنیدذخیرهDraftپوشهدرراآننامهتایپاتمامازقبلهمیشه
.باشیدداشتهمطالبازنسخه

:نکته*
Spam:طرفکهاینبدونبازاریابیمنظوربهوزیادتعدادبهایمیلارسالکهداشتتوجهباید
الارسالتزاماتازیکیومیشودمحسوبجرمباشدکردهایمیلدریافتبهاقدامخودشخصا
در.اشدمیبلیستازایمیلشآدرسحذفجهتمشتركبهاجازهدادنبازاریابیقصدبهایمیل

..باشیدایمیلتانآدرسمواظببایداینکهمجموع



روش دریافت یک عکس

عکسیکدریافتروش

Checkقسمتبهاستکافی mailخواندنازپسوکردهرجوعEmailگزینهروينظرمورد
AttachmentفایلازکپییکصورتایندرکنیدکلیکAttachدلخواهمحلدرراشده

.میکندذخیرهماکامپیوتردر

مکنیمیکلیکراستعکسرويصورتایندر.باشدنامهانتهايدرعکساستممکنیا
Saveو as Pictureمینماییمانتخابرا.

.گویندمیDownloadشخصیکامپیوتربهاینترنتازفایلدریافتبهکلیطوربه



Browserآشنایی با اجزاء 

IEدردیگرپنجرههرمانندWindowsداردثابتیاجزاء.
1.Title Bar
2.Menu bar
3.Tool bar
4.Address bar
5.Status bar



History

)History(وقایعثبتپوشه
BrowserنامبهايپوشهدررااینترنتدرمرورجلسههروقایعخودکاربصورتHistoryثبت

درHistoryنوارکنیدکلیکHistoryرويبرپوشهمطالبمشاهدهبراي.نمایدمیضبطو
.میشودظاهرBrowserچپطرفامتداد

:وقایعثبتبهمربوطتنظیمات
DaysمتنکادردرواقعنظرمـــوردعددHistoryقسمــــترويGeneralتبدر to

keep page in Historyتعداد،قسمتایندرشدهثبتعددتغییربا.کنیممیواردرا
ریختااینطیدرصفحهآنکهصورتیدرالبته(.شودمیمشخصاطالعاتاینحفظروزهاي
).نشودبازدید



History



History

:Historyپوشهکردنپاك•
ClearگزینهاگرمینمائیممراجعهGeneralنشانبرگبهHistoryقسمتدر• Historyرا

ئوالسپوشههايگزینهکلیهحذفبرايشمااز.میشودظاهرپیغامکادریککنیمکلیک
.میشود



Favorite-مدیریت سایتهاي مورد عالقه 

برايیستنالزمدیگر،داشتیدسایتآنمجددبازدیدبهتمایلسایتیکبازدیدازپسچنانچه
Internetزیرا.کنیدتایپراURLآدرس،آنبهدسترسی Explorerسازيذخیرهامکان
.میدهدقراراختیارتاندرراعالقهموردسایتهاي

:Favoritesعالقهموردسایتهايلیستبهوبآدرسیکافزودن
ازسپس.میرویدکنیداضافهFavoritesلیستبهراآنمیخواهیدکهايصفحهبهابتدا

ToolbarsگزینهFavoritesنمودهانتخابراTقسمتاز.میشودتقسیمقسمتدوبهصفحه
ودیکنانتخابسایتبرايدلخواهبهرانامیسپس،نمودهکلیکراAddگزینهصفحهچپ

.دیینماتائیدرامواردOKکلیدباسپس



چاپ و ذخیره اطالعات صفحه
:وبکاملصفحهذخیره-1
.…وصوتوعکسمانندشدهتعبیهفایلتعداديحاويمیتواندوبصفحهیککهآنجاییاز

...وگرافیکیفایلهايوHTMLفایلهايکلیهذخیرهکلیبطوروآنذخیرهبــــراي،باشد
Webگــزینهبایـد page completeنماییمانتخابرا.IEنامباراايپوشهخودکاربطور
.گرددمیذخیرهداردوجودفایلکهمحلیهماندرپوشهمیکندذخیرهفایل

2-Archive:
.وردآنمیوجودبهشدهتعبیهفایلهايازجداگانهفولدرولیمیشودوبصفحهذخیرهباعث

.نداردوجودصفحهاجزاءبهدسترسیامکاننیزواستویرایشقابلغیربنابراین



چاپ و ذخیره اطالعات صفحه

3-HTML Files:
HTML(میشودذخیرهHTMLسندفقط files(قسمتدرSave as typeوگرافیکیعناصر

.داشتنخواهدوجودفایلدرشدهتعبیه
.شودذخیرهداردوجودوبصفحهرويکهمتنیفقط-4

3حالتدرکهاستآندر4و3حالتتفاوت.میشودذخیرهHTMLهايبرچسببدونمتن
متن4حالتدرولیکنیدنمیمشاهدهراتصویريوداریددسترسدرراشدهفرمتمتن

صفحاترهذخیبرايکلیبطور.باشدنمی...وگرافیکیتصویر،فرمتهیچشاملشدهذخیره
SaveقسمتدرکنیممیانتخابراSaveگزینهوشدهFileمنويواردوب as typeیکی

Fileقسمتدرومیکنیمانتخابدلخواهحسببرراباالگزینه4از nameبرايرانامی
.گیریممینظردرصفحه



چاپ و ذخیره اطالعات صفحه

:صفحهاطالعاتچاپ
Browserروياستکافیصفحهچاپبراي.میگذاردمااختیاردرراوبصفحاتچاپامکان

.نمائیدانتخابراPrintگزینهFileمنويازیاکنیدکلیکنوارابزاردرPrintدکمه
Internet.نمیشودچاپصفحهزمینهپیش،فرضپیشوضعیتدر Explorerشمابهتنهانه

کهکتهناینگرفتننظردربامیدهد،بلکهراپیونديصفحاتنیزوجاريصفحهچاپامکان
شمارنظازچاپزیرصفحاتتعداداستممکنمیباشد،متفاوتصفحهیکدرهاپیوندتعداد
گزینهPrintframesمنطقهدرPrintانتخابازبعدوبصفحهیکچاپبراي.باشدبیشتر

As laid out on screenکلیدوکردهکلیکراOKنماییدتائیدرامواردودیبزنرا.



چاپ و ذخیره اطالعات صفحه

Printمنطقهدرشدهانتخابمواردچاپبراي RangeگزینهرويSelectionباکنیدکلیک
.گرددمیچاپانتخابیمتنOKانتخاب

Printقسمتدرجداگانه،صفحاتدرهافریمچاپمنظوربه RangeگزینهرويAll
frames IndividuallyکلیدسپسوکردهکلیکOKفریمهر.میکنیمتائیدوزدهرا

Printناحیهدرتنهافریمیکچاپبراي.میشودچاپجداگانه FramesگزینهرويOnly
the selected frameوبعدکنیدکلیکOKگرددچاپانتخابیفریمتاکنید.

Printگزینهآنهاپیوندواسنادچاپبراي All linked Documentsسپسونمائیدکلیکرا
OKگرددچاپپیوندیشاسنادتمامیباانتخابیفریمتاکنید.



FTP

FTP:
FTPمخففFile Transfer Protocolباشدمی.FTPاجازهکهاستاینترنتدرسرویسی

وخدماتبقیههمانندFTPشوندمنتقلدیگرکامپیوتربهکامپیوتریکازهاپروندهمیدهد
.کندمیپیرويClient-Serverسیستمازاینترنتسرویسهاي

آنDownloadحالدرکنیدمیکپیآنکامپیوتربهدورراهکامپیوترازرافایلیکههنگامی
Uploadحالدرفرستیدمیدورراهکامپیوتربهکامپیوترتانازراايپروندهوقتیوهستید

.باشیدمیآن



تاریخچه -HTMLآشنایی با زبان 
.بودخاصویژگیدودارايکهآمدوجودبهwebنامبهسیستمیسوتامینهدانشگاهدر1992سالدر

Graphic, Multi Media

Hyper Text)کردنحرکتسایتدروکردنکلیکفقط(
.شدساختهHTMLنامبهايبرنامهتوسطسیستماینصفحات

:اطالعاتکردنبدلوردبرايهمچنین
(HTTP(Hyper Text Transfer Protocol

HTML Web page
HTMLیکtextفایلهايکردنماركبرايزبانیحقیقتدروعاديtextمییکدیگربه

tag<صورتبهوکردهمشخصTAGباراآنکهباشد name<نویسندمی.



HTMLفرمت کلی یک فایل 
فایلیکسادهشکل.شودمی،تشکیلHeadوBodyبخشدوازHTMLفایلیک

HTMLاستزیرصورتبه.
>HTML<
<HEAD>
<TITLE This is the title> </TITLE>

</HEAD>
<BODY>
This is the the body 

</BODY>
</HTML>



HEADتگ

.شودمیاستفادهMETAوBASEوTITLEنامهايبهبرچسبازHEADبرچسبدر

>HEAD<
>TITLE> </TITLE<
>META > </META<
></BASE> BASE<
></HEAD



HEADتگ

TITLE:
Statusقسمتدرکهچیزي(صفحهلقبتعیینبراي Barشودمیدیده(.

META:
.شدهنوشتهآنتوسطبرنامهکهمنبعیونامتعیینبراي)1
.شودمیانجامبرچسباینتوسطwebصفحاتکردنبهنگام)2
.معیینزماندرwebدیگرصفحهیکبهانتقال)3



HEADتگ

جستجوموتورهايبهخودمانwebآدرسکردنواردبرايحالتایندر:اولحالتبرايمثال
:کنیممیاستفادهMETAاز)...وgoogleوyahooمثل(webدر

<META name="keyword“content="Hedayat,students,zahiri,
yaghoubi,schoolnet“/>

<META name="description” content="This is Hedayat high school“/>



HEADتگ

:مثال براي حالت دوم و سوم
<META name="vali”http_equiv="refresh" content = “زمان بر حسب ثانیه" />

دراگرباالمثالدر.شدخواهد)refresh(بهنگامدقیقه1ازبعدwebصفحهبرچسباینبا
بهثانیه60ازبعدwebصفحهکنیمعملزیرصورتبهcontentقسمت

www.schoolnet.irرفتخواهد:
Content="60; URL= http://www.schoolnet.ir"



HEADتگ

BASE:
.می باشدwebبراي مشخص کردن مبدا آدرس دهی از صفحات 

<BASE href = “آدرس" /> 
<BASE href="http://www.schoolnet.ir/~zahiri/index.htm">

مینوشتهپایانبیوپایانباصورتدوبههابرچسبHTMLنویسیبرنامهدر:مهمنکته
.شوند

>TAG>…………………………………</TAG < با پایان 
>TAG بی پایان >



BODYتگ

میزیرهايAttributeدارايکهدهدمیتشکیلBodyراHTMLفایلیکدومقسمت
.باشد

<BODY bgcolor= ”رنگ پس زمینه صفحه“
background= “. آدرس عکسی که به عنوان پس زمینه در صفحه وب قرار می گیرد“
topmargin= ”یک فضاي خالی باالي صفحه بر حسب پیکسل ایجاد ما کند“
leftmargin= ”یک فضاي خالی سمت چپ صفحه بر حسب پیکسل ایجاد ما کند“
text=“color” رنگ متن را مشخص می کند
link= “color”
alink =“color”

vlink =“color”/>
نوشتنکوچکیاوبزرگتگهانوشتندروHTMLبرنامهدر:مهمنکته

.نداردتاثیريهیچحروف



Fontتگ

زیرورتصبهآنکلیفرمتودرآوریمخوددلخواهبهرامتنمشخصاتتوانیممیبرچسباینبا
.است

>FONT<........ </FONT>
:هاي زیر می باشدAttributeاین تگ داراي 

color رنگ متن : 
size اندازه متن : 
face نوع متن : 



Fontتگ

.بنویسیمآبیرنگوnormalاندازهباونازنینفونتباراSchoolnetکلمهخواهیممی:مثال
<HTML>
<HEAD>

</HEAD>
<BODY>

<FONT size = "3" color ="blue“ face=“NAZANIN” Schoolnet> </FONT>
</BODY>

</HTML>



Fontتگ

.بنویسیمآبیرنگوnormalاندازهباونازنینفونتباراSchoolnetکلمهخواهیممی:مثال
<HTML>
<HEAD>

</HEAD>
<BODY>

<FONT size = "3" color ="blue“ face=“NAZANIN” Schoolnet> </FONT>
</BODY>

</HTML>
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